
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ค านา 
  
  การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดระบบเอกสารนี้งานธุรการสา
นักงานปลัดจัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณและการจัดระบบเอกสารการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนให้ตกให้เป็นระบบเดียวกัน
และอ้างอิงได้เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและ
งบประมาณท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงานและงานบริหารส านักงานมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
  
  ท้ังนี้งานธุรการได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณและการจัดระบบเอกสาร
ขึ้นจากคู่มือและเอกสารการให้ความรู้ต่างๆเพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสารเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติอย่างเดียวกันและพร้อมรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและ
น ามาปรับปรุงคู่มือนี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
  
  งานธุรการสานักงานปลัดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียนในการดาเนินภารกิจต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
         งานธุรการส านักงานปลัด 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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บทที ่1 
บทน า 

 
การบริหารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธุรการ) 
  การปฏิบัติงานในสานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้นเป็นการปฏิบัติงานท่ี
ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสารจึงต้องอาศัยความอดทนความขยันและความจ าส่วนตัว
พอสมควรเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีเพราะการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะ
เกี่ยวกับหนังสือราชการท้ังท่ีเป็นหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอกซึ่งมีหลาย
รูปแบบท่ีต้องด าเนินการเช่นการโต้ตอบหนังสือราชการการร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอ
ความร่วมมือการร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมการนาเสนอการจัดเก็บเอกสารเป็น
หมวดหมู่ท้ังท่ีเป็นกระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ฯลฯจึงต้องมีการจัดระบบงาน
เอกสารท่ีดีจึงจะประสบความส าเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจ าได้อีกด้วย 
ความส าคัญและขอบข่ายของงานธุรการ 
 1. ขอบข่ายของงานธุรการ 
  1.1 รับ-ส่งหนังสือ   1.2 ร่างหนังสือ 
  1.3 พิมพ์หนังสือ   1.4 ผลิตสาเนาเอกสาร 
  1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ 1.6 บันทึกเสนอหนังสือ 
  1.7 ตรวจทานหนังสือ   1.8 การทาลายหนังสือ 
 2. ความส าคัญของงานธุรการ 
  2.1 เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน 
  2.2 เป็นหน่วยสนับสนุน 
  2.3 เป็นหน่วยบริการ 
 3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  3.1 ต้องรู้ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  3.2 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
  3.3 ต้องมีน้าใจเกื้อกูล   3.4 ต้องมีความรอบคอบ 
  3.5 ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณได้แก่ 
  4.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณพ.ศ.2526,2548 
  4.2 ความรู้เรื่องรหัสอักษรย่อประจ าหน่วยงานต่างๆ 
  4.3 ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ 
  4.4 ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้
หน่วยงานรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 

 



บทที ่2 
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 
 2.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  2 ฉบับได้แก่ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. 2526 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณพ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมคานิยามเกี่ยวกับเอกสาร  “อิเล็กทรอนิกส์” และค าว่า 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”์ 
 2.2 ความหมายของงานสารบรรณ 
  ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. 2526 ข้อ 6 ให้
ความหมายของคาว่า  “งานสารบรรณ” ไว้ว่าหมายถึง  “งานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทาการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการท าลาย ” ซึ่งเป็นการก าหนด
ขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างแต่ในทางปฏิบัติการ
บริหารงานเอกสารท้ังปวงจะเริ่มตั้งแต่การคิดอ่านร่างเขียนแต่งพิมพ์จดจ าท าส าเนาส่งหรือสื่อ
ข้อความรับบันทึกจดรายงานการประชุมสรุปย่อเรื่องเสนอสั่งการตอบท ารหัสเก็บเข้าท่ีค้นหาคิด
ตามและท าลายท้ังนี้ต้องท าเป็นระบบท่ีให้ความสะดวกรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายและในปีพ .ศ. 2548 มีการประกาศระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณโดยเพิ่มค านิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณ
ดังนี้  “อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ
เช่นว่านั้นและ  “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ
หนังสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 
 2.3 ความหมายของหนังสือราชการ 
หนังสือราชการคือเอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการได้แก่ 
  1) หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  2) หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นท่ีมิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก 
  3) หนังสือท่ีหน่วยงานอื่นท่ีมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ 
  4) หนังสือท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
  5) เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ 
  6) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้เพิ่มค านิยามว่า  
“อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” ระหว่างนิยามค าว่า  “หนังสือ” 
และส่วนราชการ” ในข้อ 6 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526  
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“อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันและให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการ
ทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆเช่นว่านั้น  “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส”์ 
 2.4 ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ 
  1) หนังสือภายนอกคือหนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีใช้กระดาษตราครุฑ 
  - ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
  - ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
  2) หนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
  - ใช้ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกับใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ 
ข้อแตกต่างหนังสือภายในกับหนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
1. ไป – มาเป็นทางราชการ 
 2. ติดต่อระหว่างต าแหน่งต่อต าแหน่ง 
 3. ใช้กระดาษตราครุฑ 
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป 
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็ม
ฉบับและแบบประทับตรา 
6. คาขึ้นต้นประกอบด้วยเรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งท่ี
ส่งมา 
7. ห้ามใช้อักษรย่อต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่วน
ราชการวันเดือนปี 
8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออื่นๆ
แล้วแต่กรณ ี

1. ไป – มาในเร่ืองราชการ 
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง 
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 4. ไม่ผูกมัดเปลี่ยนแปลงได้ 
 5. ใช้บันทึกแทน 
6. คาขึ้นต้นประกอบด้วยเรื่องเรียนอ้างถึงสิ่งท่ี
ส่งมา 
7. ห้ามใช้อักษรย่อต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่วน
ราชการวันเดือนปี 
8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออื่นๆ
แล้วแต่กรณ ี
 

   
  3) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือหนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ
ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตราใช้กระดาษ
ครุฑใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการและระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เร่ืองส าคัญได้แก่ 
 - การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
 - การส่งส าเนาหนังสือส่ิงของเอกสารหรือบรรณสาร 
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 - การตอบรับทราบท่ีไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
 - การแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 - การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
 - เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา 
 4) หนังสือสั่งการให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบเว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดแบบไว้
โดยเฉพาะม ี3 ชนิดได้แก ่
  4.1 ค าสั่งคือบรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ 
  4.2 ระเบียบคือบรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ าใช้กระดาษครุฑ 
  4.3 ข้อบังคับคือบรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติให้กระท าได้ใช้กระดาษครุฑ 
 5) หนังสือประชาสัมพันธ์ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะม ี3 ชนิดได้แก ่
  5.1 ประกาศคือบรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบหรือแนะ
แนวทางปฏิบัติใช้กระดาษครุฑในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความให้เปลี่ยนค าว่า
ประกาศเป็นแจ้งความ 
  5.2 แถลงการณ์คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจใน
กิจการของราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกันใช้กระดาษครุฑ 
  5.3 ข่าวคือบรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการคือหนังสือท่ีทางราชการ
จัดท าขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหรือท่ีหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้มี 4 ชนิดได้แก ่
  6.1 หนังสือรับรองคือหนังสือท่ีส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคลนิติบุคคล
หรือหน่วยงานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏแก่บุคคลท่ัวไปไม่จ าเพาะเจาะจงใช้
กระดาษครุฑโดยลงชื่อค าขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............” 
  6.2 รายงานการประชุมคือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วม
ประชุมและมติท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
  6.3 บันทึกคือข้อความท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความท่ีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
  6.3 หนังสืออื่นคือเอกสารท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็น
หลักฐานรวมถึงภาพถ่ายฟิล์มแถบบันทึกเสียง/ภาพหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ีโดยลงรับเข้าทะเบียนรับไว้แล้วมีรูปแบบตามท่ีกฎกระทรวงทบวงกรมก าหนดขึ้นใช้ 
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เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องเช่นโฉนดแผนท่ีแบบแผนผังสัญญาหลักฐานการสืบสวน/
สอบสวนและค าร้องเป็นต้น 
  6.4หนังสือเวียนคือหนังสือท่ีมีถึงผู้รับจ านวนมากมีใจความอย่างเดียวกันโดยให้
เพิ่มพยัญชนะวหน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งเริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน 
  ชั้นความเร็วของหนังสือ 
  1) ด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
  2) ด่วนมากเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
  3) ด่วนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าท่ีจะท าได้ 
 หนังสือท่ีจัดท าขึ้นโดยปกติให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ท่ีต้นเรื่อง๑ฉบับและให้มีส าเนาเก็บไว้ท่ี
หน่วยงานสารบรรณกลาง๑ฉบับ 
 ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อและให้ผู้ร่างผู้พิมพ์ผู้ตรวจลงลายมือ
ชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือถ้าเป็นเรื่องไม่ส าคัญมากนักการส่ง
เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเป็นเอการยืนยันตามไปก็ได้
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณท่ีให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือท่ีเป็นเอกสารสามารถ
ด าเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณีท่ีติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับเพื่อยืนยันว่าหนังสือได้
จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วและส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารเว้นแต่กรณีเป็น
เรื่องส าคัญจ าเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสารให้ท าเอกสารยืนยันตามไปทันที 
 การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรเลขวิทยุโทรเลขโทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสาร
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์เป็นต้นให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 
  ชั้นของหนังสือลับ 
  1) ลับที่สุดได้แก่ความลับท่ีมีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคลซึ่ง
หากความลับดังกล่าวท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าท่ีได้ทราบจะท าให้เกิด
ความเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงคงความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศชาติหรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงท่ีสุด 
  2) ลับมากได้แก่ความลับท่ีมีความส าคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคลซึ่งถ้า
หากความลับดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีได้ทราบจะท าให้เกิดความ
เสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความ
เรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง 
  3) ลับได้แก่ความลับท่ีมีความส าคัญเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคลซึ่งถ้าหาก
ความลับดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีได้ทราบจะท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการหรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้ 
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  4) ปกปิดได้แก่ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าท่ีได้ทราบโดยสงวนไว้ให้
ทราบเฉพาะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น 
 
การรับ – ส่งหนังสือ 
หนังสือรับรับเข้ามาจากภายนอก 
 1. การรับหนังสือจากไปรษณีย์และหน่วยงานภายนอกทั้งหนังสือทางราชการและหนังสือ
อ่ืนๆ 
 2. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการก่อนหลังและให้ผู้เปิด
ซองตรวจเอกสารหากไม่ถูกต้องให้ติดต่อราชการเจ้าของเร่ืองหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึง
ด าเนินการต่อ 
 3. ประทับตราหนังสือท่ีมุมบนด้านขวากรอกรายละเอียดเลขท่ีรับวันท่ีเวลา 
 4. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ 
 5. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องลงชื่อรับเอกสาร 
 6. เสนอผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ 
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หนังสือส่งส่งออกไปภายนอก 
 1. ให้เจ้าของเร่ืองตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมท้ังสิ่งท่ีส่งมาด้วยให้ครบถ้วน
แล้วส่งเรื่องให้เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก 
 2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้วลงทะเบียนหนังสือส่ง
เรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินก่อนบรรจุซองตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ / สิ่งท่ีส่งมา
ด้วยให้ครบถ้วนแล้วปิดผนึกส่งได้ 2 วิธีคือโดยทางไปรษณีย์หรือส่งโดยสมุดส่งหนังสือ / ใบรับถ้า
เป็นใบรับให้น ามาผนึกติดกับส าเนาคู่ฉบับ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการส่งหนังสือ 
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การเก็บหนังสือราชการและท าลายหนังสือราชการ 
  การเก็บหนังสือราชการแบ่งออกเป็นกรรเก็บระหว่างปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ
แล้วและการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 การเก็บระหว่างปฏิบัติคือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเร่ืองโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานประการส าคัญ
จะต้องจัดแฟ้มสาหรับเก็บไว้ให้เพียงพออาจมีแฟ้มดังนี้ 
 1. แฟ้มก าลังด าเนินการบรรจุเรื่องท่ีอยู่ระหว่างปฏิบัติหรือยังจัดท าไม่เสร็จตาม
ภาระหน้าท่ี (ใช้แฟ้มเดียวก็พอ) 
 2. แฟ้มรอตอบเร่ืองในแฟ้มนี้ระบายมาจากแฟ้มก าลังจัดท าเป็นเรื่องท่ีปฏิบัติเสร็จใน
ภาระหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีขั้นตอนหนึ่งแล้วแต่เรื่องยังปฏิบัติไม่จบต้องรอการตอบจากส่วนราชการ
อื่นอยู ่
 3. แฟ้มรอเก็บเรื่องในแฟ้มนี้เป็นเร่ืองต่างๆท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติจัดท าเสร็จแล้วเพ่ือรอส่งเก็บ
ตามระเบียบต่อไปควรจัดหาแฟ้มรอเก็บไว้ให้มากพอกับจ านวนหนังสือเรื่องต่างๆและจัดท าสา
รบาญเรื่องไว้ที่หน้าปกหน้าด้านในด้วย 
 4. แฟ้มระเบียบปฏิบัติเรื่องในแฟ้มนี้เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับระเบียบราชการต่างๆหากจัด
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือระเบียบท่ัวไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงินโดยแยกแฟ้มเก็บแล้วทาสารบัญ
เรื่องประจ าแฟ้มไว้ท่ีปกหน้าด้านในด้วยจะสะดวกต่อการค้นหา 
 การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วคือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีกโดยน าเรื่องจากแฟ้มรอเก็บในระหว่างปฏิบัติไปด าเนินการจัดเก็บยังหน่วย
เก็บของส่วนราชการตามระเบียบต่อไปซึ่งต้องจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บทะเบียนหนังสือเก็บบัญชี
ส่งมอบหนังสือครบ 25 ปีบัญชีหนังสือครบ 25 ปีท่ีขอเก็บเองและบัญชีฝากหนังสือก ากับด้วย 
 การเก็บหนังสือเพื่อใช้ในการตรวจสอบคือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ าไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บให้เจ้าของเร่ือง
เก็บเป็นเอกเทศโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีขึ้นรับผิดชอบก็ได้เมื่อหมดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบแล้วให้จัดส่งหนังสือนั้นไปยังหน่วยเก็บของราชการตามระเบียบต่อไปนี้ 
การเก็บหนังสือราชการเจ้าหน้าท่ีต้องระมัดระวังหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาสหาก
ช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิมหากสูญหายต้องหาส าเนามาแทนถ้าช ารุด
เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุ
ไว้ในทะเบียนเก็บด้วยถ้าหนังสือท่ีสูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือส าคัญท่ีเป็น
การแสดงเอกสารสิทธิให้ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 
ข้อสังเกตตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฉบับใหม่ได้ก าหนดเพิ่มเติมไว้ว่าทุกปีปฏิทินให้ส่วน
ราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ปีนับจากวันท่ีได้จัดท าขึ้นพร้อมท้ังส่งบัญชีมอบหนังสือครบ 
25 ปีให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรภายในวันท่ี 31 มกราคมของปีถัดไปเว้นแต่
หนังสือดังต่อไปนี ้
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 1. หนังสือท่ีต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ 
 2. หนังสือท่ีมีกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบท่ีออกใช้เป็นการท่ัวไปก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 3. หนังสือราชการท่ีมีความจาเป็นต้องเก็บไว้ท่ีส่วนราชการนั้นให้จัดท าบัญชีครบ 25 ปีท่ี
ขอเก็บเองส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร 
(หมายเหตุเรื่องการเก็บหนังสือตามระเบียบใหม่ยังไม่ได้ก าหนดวิธีการเก็บไว้อย่างชัดแจ้งเข้าใจว่า
จะออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพ่ิมเติมอีกในโอกาสต่อไป) 
 การท าลาย 
  ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจ
หนังสือท่ีครบอายุการเก็บในป้ีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือท่ีเก็บไว้เองหรือฝากเก็บไว้ท่ีกองจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากรแล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือบัญชีหนังสือขอท าลายให้จัดท าตามแบบท่ี 25 ท้าย
ระเบียบอย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับ 
  ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนโดยปกติจะแต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 
3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท า
บันทึกความเห็นแย้งไว้ 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท าลายหนังสือ 
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คณะกรรมการท าลายหนังสือมีหน้าท่ีดังนี้ 
 1. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
 2. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลายและควรจะขยาย
เวลาการเก็บไว้ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใดแล้วให้แก้ไขอายุการเก็บในตรา
ก าหนดเก็บหนังสือโดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข 
 3. ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดให้ท าลายให้กรอกเคร่ืองหมาย  (x) 
ลงในช่องการพิจารณาของบัญชีขอท าลาย 
 4. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมท้ังบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ  (ถ้ามี) 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาส่ังการ 
5. ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นเร่ืองได้และเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจ
อนุมัติทราบ 
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานแล้วให้พิจารณาส่ังการดังนี้ 
 1. ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลายให้ส่ังการเก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลายงวด
ต่อไป 
 2. ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติกรมศิลปากรพิจารณาก่อนเว้นแต่หนังสือประเภทท่ีส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลง
กับกรมศิลปากรแล้วไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา 
 ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรพิจารณารายการในหนังสือขอท าลายแล้วแจ้งให้
ส่วนราชการท่ีส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 
 1. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรเห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น
ด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรไม่แจ้งให้ทราบอย่าง
ใดภายในก าหนดเวลา  60 วันนับแต่วันท่ีส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
กรมศิลปากรให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรได้ให้ความเห็นชอบแล้วและให้ส่วน
ราชการท าลายหนังสือได้ 
 2. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรเห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้
อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไปให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบและให้ส่วนราชการนั้นๆท าการแก้ไข
ตามท่ีกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรแจ้งมาหากหนังสือใดๆกองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากรเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ท่ีกองจดหมายเหตุแห่งชาติก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ในการนี้กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากรจะส่งเจ้าหน้าท่ีมาร่วม 
ตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้ 
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 การใช้ตราครุฑ 
 ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด 
 - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
 - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
  ตราชื่อส่วนราชการท่ีใช้เป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าน
ศูนย์กลางวงนอก 4.5 เซนติเมตรวงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมครุฑ 
 การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 
  การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณคือการควบคุมให้งานสารบรรณดาเนินไปโดย
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบรวดเร็วและมีหลักฐานครบถ้วนเพื่อให้การปฏิบัติงานในเร่ืองนั้นๆได้
เสร็จสิ้นโดยเร็วการควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเอา
ใจใส่ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นและเพื่อให้งานสารบรรณด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว
และเรียบร้อยผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 1. การเร่งรัดงานด้านสารบรรณท่ัวไปให้ด าเนินการดังนี้ 
  1.1 เพื่อให้งานราชการด าเนินไปด้วยความรวดเร็วหนังสือราชการท้ังปวงท่ีไม่มี
ปัญหาควรจะต้องรีบด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็วและหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบ
ให้ผู้ถามทราบโดยเร็วตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนดไว้สาหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
นั้นๆ 
  1.2 หนังสือราชการท้ังปวงท่ีไม่มีปัญหาเมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณา
เสนอความคิดเห็นให้ทันทีให้เสร็จในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น 
  1.3 งานท่ีประทับตราค าว่าด่วนท่ีสุดด่วนมากด่วนให้รีบด าเนินการให้เสร็จโดย
ทันทีสาหรับงานท่ีมีก าหนดเวลาให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
  1.4 ส าหรับงานท้ังปวงถ้าเป็นงานท่ีมีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเร่ืองท่ีถามทราบถึง
ปัญหาชั้นหนึ่งก่อน 
 2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงานให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อด าเนินการเร่งรัดเป็น
งวดๆโดยแบ่งออกเป็น 3 งวดคือประจ าสัปดาห์ประจ าเดือนและประจ าปี 
  2.1 การเร่งรัดประจ าสัปดาห์จะต้องพิจารณาว่างานท่ีผ่านมาในสัปดาห์หนึ่งงาน
เสร็จเรียบร้อยเพียงใดจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่งานท่ีคั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด
ติดค้างอยู่ท่ีใดแล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ 
  2.2 การเร่งรัดประจ าเดือนให้พิจารณาว่างานท่ีรับเข้ามาแต่ละเดือนด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยเพียงใดจัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่งานท่ีคั่งค้างติดอยู่ท่ีใดและได้
ด าเนินการไปแล้วเพียงไรแล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็วการเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็น
หนังสือ 
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  2.3 การเร่งรัดประจ าปีให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจ าเดือนแต่ให้พิจารณา
ว่าหนังสือท่ีเก็บไว้นั้นจะต้องได้รับการท าลายตามระเบียบท่ีก าหนดไว้หรือไม่อีกด้วย 
  2.4 งานท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษให้มีการเตือนเร่งรัดเป็นพิเศษไม่ต้อง
ค านึงถึงเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ 

 
 ส่วนประกอบของหนังสือราชการหนังสือราชการมีโครงสร้างส าคัญ 4 ส่วนดังนี ้
  1. ส่วนหัวหนังสือ 
  2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
  3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
  4. ส่วนท้ายของหนังสือ 
 ส่วนหัวหนังสือประกอบด้วยชื่อเรื่องและค าขึ้นต้นซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามฐานะของ
ผู้รับหนังสือส่วนเหตุที่มีหนังสือไปต้องเขียนเร่ิมต้นด้วยค าเหมาะสมอ้างเหตุที่มีหนังสือไปใช้สรรพ
นามให้เหมาะสมส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไปต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเร่ืองและ
จุดมุ่งหมายท่ีมีหนังสือไปส่วนท้ายหนังสือต้องเขียนค าลงท้ายในหนังสือภายนอกภายในให้ถูกและ
เขียนรายการอื่นๆในหนังสือทุกชนิดให้ถูกต้อง 
 1.การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ 
 ส่วนหัวของหนังสือมีสิ่งส าคัญที่ต้องเขียนอยู่ 2 อย่างได้แก่ “เรื่อง “ และ “ค าขึ้นต้น” 
  1. “เร่ือง” คือให้สรุปใจความส าคัญของหนังสือให้สั้นท่ีสุดแล้วน ามาก าหนดเป็น
ชื่อเรื่องชื่อเรื่องจึงต้องสอดคล้องกับข้อความของหนังสือถ้าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาก่อนแล้วให้ใช้
ชื่อเรื่องเดิม 
  ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณก าหนดวากรณีท่ีเป็นหนังสือ
ต่อเนื่องปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิมเพื่อเก็บคนอ้างอิงได้ง่ายแต่ถ้าหนังสือฉบับเดิมเขียน
ชื่อเรื่องไม่ดีไม่ถูกจะปรับปรุงถ้อยค าให้ดีถูกต้องก็ได้กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเป็นขออนุมัติขอ
อนุญาตขอผ่อนผันขอความอนุเคราะห์หรือขอเงินหรือสิ่งของใดๆเช่นหนังสือฉบับเดิมอาจใช้ชื่อ
เรื่องว่า “ขออนุมัติ……” ถ้าหนังสือท่ีตอบใช้ชื่อเรื่องเดิมเสมือนผู้ตอบกลับเป็นผู้ขอไปยังผู้ขออีก
ควรปรับปรุงชื่อเรื่องท่ีตอบไปโดยเติมค าว่า  “การ” ลงไปข้างหน้าเป็น  “ การขออนุมัติ ...”ในกรณี
ปฏิเสธไม่ควรใช้ชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธว่า  “ไม่อนุมัติ….” “ไม่อนุเคราะห์” ให้ใช้ค าว่า “การ” 
น าหน้า 
  2. ”ค าข้ึนต้น” ใช้ท้ังในหนังสือภายนอกหนังสือภายในและหนังสือประทับตรา
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 2.การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
  เหตุที่มีหนังสือไปคือข้อความท่ีผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือเป็นการบอก
กล่าวว่าเหตุใดจึงต้องมีหนังสือไปซึ่งจะเขียนย่อหน้าต่อจากค าขึ้นต้นอาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไป
เพียงตอนเดียวแล้วก็แจ้งจุดประสงค์หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนี้และเร่ือง
สืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่งแล้วก็แจ้งจุดประสงค์หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันม าตอนหนึ่ง
เรื่องสืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่งและผลสืบเนื่องต่อไปหรือเรื่องเกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่งแล้วก็แจ้ง
จุดประสงค์แล้วแต่กรณี 
 ค าเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปจะเริ่มต้นด้วยคาใดคาหนึ่งใน 5 ค านี้คือ 
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  ด้วยใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือ
ไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเกริ่นขึ้นมาลอยๆ 
  เนื่องจากใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผู้มี 
หนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นและต้องการอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นท่ีจาเป็นต้องมี
หนังสือไปเพื่อให้ผู้รับด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ตามที่อนุสนธิใช้ในกรณีท่ีเคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือไป
กับผู้รับหนังสือซึ่งจะอ้างเรื่องท่ีเคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าวนั้นโดยจะต้องมีค าว่า “นั้น” 
อยู่ท้ายตอนแรกและจะต้องมีข้อความซึ่งเป็นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอจะ
เขียนแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปตอนเดียวแล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป (ท่ีเริ่มด้วยค าว่า “จึง” ) 
ไม่ได ้
การเขียนเหตุที่มีหนังสือไปอาจมีท่ีมาจากหลายทางเช่นจากผู้มีหนังสือไปเหตุจากบุคคลภายนอก
เหตุจากเหตุการณ์ท่ีปรากฏขึ้นและเหตุจากผู้รับหนังสือ 
 ตัวอย่าง 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าจะได้สิ่งของบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขที่ประสบภัยจากเหตุร้ายในภาคใต้ 
  จึงเรียนขอความร่วมมือมาเพื่อโปรดรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาแล้วส่งให้
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าด้วยจะขอบคุณมาก 
  ตามท่ีมีข่าวในหนังสือพิมพ์บางฉบับว่าการให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรค
ระบาดที่อ าเภอเทพาล่าช้านั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าขอก าชับให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรีบให้ความช่วยเหลือโดยเร็ว
ท่ีสุดแล้ว 
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
  ด้วยท่านเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพ่ือเข้ารับราชการในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหว้าและถึงล าดับท่ีท่ีจะบรรจุเข้ารับราชการแล้ว 
  จึงขอให้ทราบไปรายงานตัวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้าภายในวันท่ี
........................................... หากท่านมิได้ไปรายงานตัวภายในก าหนดนี้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
บรรจุเข้ารับราชการ 
3. การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 ลักษณะของจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไปอาจมีลักษณะและความมุ่ง
หมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
ลักษณะความมุ่งหมาย 
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ตัวอย่าง 
   ค าแจ้ง   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
      จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า 
   ค าขอ   จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ด้วย 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไปด้วย 
      จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดให้ความร่วมมือในการนี้
ตามสมควรด้วย 
      จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ............... 
      จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็นสมควร
กรุณาอนุมัติในข้อ.. 
   ค าซักซ้อม  จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็นหลัก
ปฏิบัติต่อไป 
   ค า ชี้แจง  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ 
      จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย 
   ค ายืนยัน  จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ 
      จึงขอเรียนยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมาณท่ีนี้ 
   ค าส่ัง   จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
      จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
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   ค าเตือน  จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดด าเนินการเรื่องนี้ให้
เสร็จโดยด่วนด้วย 
   บัดนี้ล่วงเลยมานานแล้วยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ประการใดจึง
ขอเรียนเตือนมาบัดนี้ถึงก าหนดช าระค่าธรรมเนียมแล้วจึงขอได้โปรดนาเงินจ านวน ................. 
บาทไปชาระภายในวันท่ี........................................................ 
   ค าก าชับ  จึงเรียนมาเพื่อจัดได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ระมัดระวังมิ
ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก 
   ค าถาม  จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า...................................... 
   ค าหารือ  จึงขอเรียนหารือมาว่า............................................. 
      จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแล้วแจ้งผลให้ทราบ
ด้วยจะขอบคุณมาก 
การร่างหนังสือ 
  การร่างหนังสือคือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องท่ีจะแจ้งความประสงค์ไป
ยังผู้รับหรือผู้ท่ีต้องการทราบหนังสือนั้นก่อนท่ีจะใช้จัดท าเป็นต้นฉบับ 
  เหตุที่ต้องร่างหนังสือเพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนเสียก่อนเว้นแต่หนังสือท่ีเป็นงานประจ าปกติอาจไม่ต้องเสนอตรวจแก้ก็ได้ 
  หลักการร่างหนังสือ คือผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้งแยกประเด็นท่ีเป็น
เหตุผลและความมุ่งหมายท่ีจะทาหนังสือนั้นโดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะร่างว่าอะไรเมื่อไหร่ท่ี
ไหนใครทาไมอย่างไรเป็นข้อๆไว้การร่างให้ขึ้นต้นเร่ิมใจความท่ีเป็นเหตุก่อนต่อไปจึงเป็นข้อความท่ี
เป็นความประสงค์และข้อตกลงถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายความใด
อ้างถึงบทกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบคาสั่งหรือเรื่องตัวอย่างต้องพยายามระบุให้ชัดเจนพอท่ี
ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวกการร่างควรใช้ถ้อยค าสั้นแต่เข้าใจง่ายพยายามใช้ค า
ธรรมดาท่ีมีความหมายได้หลายทางส านวนท่ีไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นส านวนหนังสือไม่ควรใช้
ควรระวังอักขรวิธีตัวสะกดการันต์และวรรคตอนให้ถูกต้องข้อส าคัญต้องระลึกถึงผู้ท่ีจะรับหนังสือ
ว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 
  การร่างหนังสือโต้ตอบจะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบท่ีก าหนดไว้ผู้ร่างจะต้อง
พิจารณาด้วยว่าหนังสือนั้นควรจะถึงใครบ้างหรือควรจะท าส าเนาให้ใครทราบบ้างเป็นการ
ประสานงานแล้วบันทึกไว้ในร่างด้วยการอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่าเรื่องท่ีจะร่างนี้ผู้รับหนังสือ
ทราบมาก่อนหรือไม่ถ้าเคยทราบมาก่อนแล้วความตอนใดท่ีเป็นเหตุก็ย่อลงได้หรือถ้าเป็นการตอบ
หนังสือท่ีผู้รับมีมาข้อความเป็นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อเรื่องก็พอการร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็
ตามให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและสมกับฐานะของผู้รบถ้าเป็นการปฏิเสธค าขอควรแจ้งเหตุผลในการท่ี
ต้องปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการท่ีต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ 
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  การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่ังการตามระเบียบ
หรือร่างเป็นหนังสือราชการประเภทอื่นต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกันใช้ค าต้องให้
รัดกุมอย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัยซึ่งอาจท าให้เข้าใจผิดและควรใช้ถ้อยท่ีผู้รับค าสั่งสามารถ
ปฏิบัติได้เพื่อให้ค าส่ังนั้นได้ผลสมความมุ่งหมายข้อความท่ีเป็นเหตุในค าส่ังจะมีประโยชน์ในการ
ช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัดเพื่อสะดวกในการตีความจ าเป็นและท าให้ผู้ปฏิบัติรู้
ความหมายชัดช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรคก่อนร่างควร
พิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อ านาจสั่งการได้แล้วประการใดค าส่ังต้องไม่ขัดกับกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับถ้าขัดกับคาสั่งเก่าต้องยกเลิกคาส่ังเก่าเสียก่อน 
  การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์เช่นประกาศแถลงการณ์ข่าวจะต้องร่างตามแบบท่ี
ก าหนดไว้ส่วนข้อความต้องสมเหตุสมพลเพื่อให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาท่ีต้องการอย่าให้มีข้อ
ขัดแย้งกันในฉบับนั้นหรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้ทั้งนี้ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ 
  ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการเขียนร่างผู้บังคับบัญชาอาจก าหนดตัวอย่างให้ถือเป็น
แนวทางปฏิบัติได้แต่เพื่อการประหยัดกระดาษร่างจะใช้กระดาษท่ีมีอยู่แม้แต่กระดาษพิมพ์แล้ว
หน้าหนึ่งและไม่ใช้อาจใช้อีกหน้าหนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่าง
โดยเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ 

 
 1. การเสนอหนังสือ 
  1. การเสนอหนังสือคือการน าหนังสือราชการท่ีเจ้าหน้าท่ีด าเนินการเสร็จแล้ว
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขบันทึกสั่งการทราบหรือลงนามอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อให้ราชการนั้นๆด าเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น 
  2. วิธีเสนอหนังสือเมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รวบรวมเรื่องเสนอซึ่งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าท่ี
สารบรรณควรแนะนาให้เจ้าหน้าท่ีแยกหนังสือท่ีจะเสนอออกเป็นประเภทๆเพื่อให้สามารถ
จัดล าดับความส าคัญของหนังสือท่ีต้องด าเนินการเช่นเร่ืองด่วนเรื่องเพื่อทราบเรื่องสั่งการเรื่อง
พิจารณาถ้าสามารถทาได้ควรให้แยกแฟ้มเสนอตามประเภทเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะเร่ืองด่วนควร
แยกและเขียนตัวอักษรด่วนปิดหน้าปกแฟ้มเสนอให้เห็นชัดเจน 
  3.การตรวจเอกสารที่จะนาเสนอก่อนลงนามก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจาก
ฝ่ายใดก็ตามควรตรวจสอบเอกสารท่ีนามาเสนอทุกฉบับดังนี้ 
   3.1 ความสะอาดเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณแบบธรรม
เนียมท่ีทางราชการเช่นถ้าเป็นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอกวาง
รูปแบบอย่างไรใช้คาย่อหรือค าเต็มถ้าเป็นค าสั่งดูแบบรูปค าสั่งให้ถูกต้องเป็นต้นตรวจสอบความถูก
ต้องตามพจนานุกรมวรรคตอนย่อหน้าให้ถูกต้องเหมาะสม 
   3.2 เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรือยัง 
   3.3 ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใดให้แนบหลักฐานนั้นๆ
เสนอมาด้วย 
   3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใดๆจะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตามให้
ตรวจสอบให้ตรงกันท้ังสองฉบับ 
  4.วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือควรให้แยกแฟ้ม
เสนอออกเป็นประเภทต่างๆมีหลักง่ายๆในการจัดเอกสารเข้าแฟ้มดังนี้ 
   4.1 เรื่องไม่ยุ่งยากไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใดๆเช่นเพียงลงชื่อเท่านั้นควร
เรียงไว้ข้างหน้า 
   4.2 เรื่องท่ีมีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้หรือมีการตัดสินใจต้อง
เอาไว้ทีหลังหรือแยกแฟ้มเสนอเพราะต้องใช้วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ไขเพื่อให้สามารถสั่งงาน
ธรรมดาได้ก่อน 
   4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบเช่นสาเนาคาสั่งประกาศแจ้งความอ่ืนๆไว้ต่างหาก 
   4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วนแล้วรีบเสนอทันทีและควรให้นา
เสนอได้เสมอ 
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 2. เลขที่หนังสือออก 
  รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเร่ืองในช่อง  “ท่ี...” ของหนังสือ
ราชการท้ังหนังสือภายนอกหนังสือภายในและหนังสือประทับตราประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะ
สองตัวแล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเร่ืองซึ่งมีกฎเกณฑ์ดังนี้ 
  1. รหัสพยัญชนะสองตัวใช้แทนชื่อกระทรวงทบวงหรือส่วนราชการท่ีไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงหรือจังหวัดการก าหนดตัวพยัญชนะนอกจากท่ีก าหนดไว้นี้ให้
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบเป็นผู้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะส าหรับ
จังหวัดให้ก าหนดโดยหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อมิให้การก าหนดอักษรสองตัวนี้ซ้ าซ้อนกัน 
   1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจ ากระทรวงทบวงและส่วนราชการท่ีไม่สังกัดสา
นักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงให้ก าหนดไว้ดังนี้ 
   1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ก าหนดไว้ดังนี้ 
  2. เลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเร่ืองประกอบด้วยเลขสี่ตัวให้ก าหนดดังนี้ 
   2.1 ตัวเลขสองตัวแรกส าหรับกระทรวงหรือทบวงหมายถึงส่วนราชการ
ระดับกรมโดยเร่ิมจากตัวเลข  01 เรียงไปตามลาดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวงทบวงกรมหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่างหากมีการ
จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงล าดับถัดไปในกรณีกระทรวงหรือทบวงใดมีกรมหรือส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรมตั้งแต่ 100 ส่วนราชการขึ้นไปให้ใช้เลขสามตัวโดยเริ่ม
จาก 001 เรียงไปตามล าดับสาหรับส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือ
ทบวงให้ใช้ตัวเลข 00 
    2.1.2 ตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงสานักกองหรือส่วนราชการท่ีมี
ฐานะเทียบกองโดยเร่ิมจากตัวเลข 01 เรียงไปตามล าดับส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง
ส่วนราชการหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใดให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่างหากมีการจัดตั้ง
ส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงล าดับถัดไป 
  ในกรณีท่ีมีส านักกองส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองหรือหน่วยงานระดับกอง 
ตั้งแต่ 100 ส่วนราชการขึ้นไปให้ใช้เลขได้สามตัวโดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามล าดับ 
ถ้ามีกองหรือหน่วยงานระดับกองท่ีมิได้จัดตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการให้หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้ก าหนดตัวเลขสองตัวหลังโดยใช้ตัวเลขในล าดับต่อจากกองหรือ
หน่วยงานระดับกองตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
  ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลาง 
    กองกลาง  นร 1201 
  2.2 สาหรับราชการส่วนภูมิภาค 
    2.2.1 ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึงอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอโดยเร่ิมจาก
ตัวเลข 01 ซึ่งโดยปกติใช้สาหรับอ าเภอเมืองเรียงไปตามลาดับตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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  สาหรับหน่วยงานในส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่ีขึ้นกับจังหวัดโดยตรงตัวเลขสองตัว
แรกให้ใช้ตัวเลข 00 
    2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
ท่ีสังกัดจังหวัดหรืออ าเภอตามหนังสือท่ีนร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 ก าหนดดังนี้ 
  ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนภูมิภาค 
    จังหวัดปัตตานี  ปน 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช้างให้ตก ปน๗๒๗๐๐ 
  2.3 ให้มีการปรับปรุงเลขประจ าของเจ้าของเร่ืองให้เป็นไปตามล าดับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการทุกๆ  5 ปีโดย
ถือเอาปีพุทธศักราชท่ีลงท้ายด้วยเลข 5 และเลข 0 เป็นหลัก 
  2.4 ในกรณีกระทรวงทบวงส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
ทบวงหรือจังหวัดประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีมิได้เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ใน
สังกัดใช้รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงทบวงส่วนราชการท่ีไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
ทบวงหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีให้ใช้ตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามล าดับ 
  หากกระทรวงหรือทบวงมีส่วนราชการระดับกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่าง
อื่นท่ีมีฐานะเป็นกรมตั้งแต่  100 ส่วนราชการขึ้นไปการก าหนดเลขประจาของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นใดท่ีมิได้เป็นส่วนราชการตามวรรคหนึ่งให้ใช้ตัวเลขสามตัวโดยเริ่มจาก  510 เรียงไป
ตามล าดับ 
  3. เลขประจ าของเจ้าของเร่ืองซึ่งส่วนราชการใดก าหนดขึ้นเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนด
ใน 1 และ 2 ให้แจ้งให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 
  4. การก าหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลข 
ประจาของเจ้าของเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการประสงค์จะก าหนดตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นให้ก าหนด
ได้ไม่เกินสี่ตัวโดยให้อยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเร่ืองและรหัสตัวพยัญชนะ
ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากับรหัสตัวพยัญชนะที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกนี้แล้วต่อด้วยเลขประจ าของ
เจ้าของเร่ือง 
  5. ส าหรับส่วนราชการต่ ากว่าระดับกรมหรือจังหวัดหากจ าเป็นต้องออกหนังสือ
ราชการเองหรือเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสารบรรณให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือ
จังหวัดก าหนดตัวเลขรหัสให้ไม่กินสามต าแหน่งโดยให้ใส่จุดหลังเลขประจ าของเจ้าของเร่ืองตาม  2 
แล้วต่อด้วยเลขรหัสท่ีก าหนดขึ้นดังกล่าว 
  การให้เลขรหัสตามวรรคหนึ่งถ้าสามารถจัดเรียงส่วนราชการตามลาดับตัว
พยัญชนะและสระได้ก็ให้เรียงตามนั้น 
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 3. การจ่าหน้าซอง 
  การจ่าหน้าซองจดหมายราชการให้ใช้ตามหลักการของกรมไปรษณีย์โทรเลขที่ให้
คาแนะนาดังนี“้การจ่าหน้าซองหนังสือราชการท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาในประเทศเพ่ือให้ใช้ได้
กับเครื่องคัดแยกจดหมาย 
  - ใช้พื้นท่ีด้านหน้าและด้านหลังซองตามรายละเอียดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 
  - ให้ระบุชื่อและท่ีอยู่ของหน่วยงานผู้ฝากส่งไว้ท่ีมุมบนซ้ายด้านจ่าหน้าบริเวณ
ด้านข้างครุฑและเหนือเลขที่หนังสือ  – จ่าหน้าได้ 2 แบบคือจ่าหน้าลงบนซองโดยตรงหรือจ่าหน้า
ลงบนป้ายจ่าหน้าแล้วน ามาผนึกในบริเวณพื้นท่ีส าหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซอง 
  - จ่าหน้าให้เป็นแนวตรงกันทุกบรรทัดโดยใช้ตัวอักษรแบบมาตรฐานด้วยหมึกสีด า
หรือน้ าเงิน 
  - พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาระบิกในช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้ม
ยกเว้นกรณีการใช้ป้ายจ่าหน้าซึ่งพิมพ์รหัสไปรษณีย์รวมไว้ในป้ายจ่าหน้าแล้ว 
  - ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการฝากส่งท่ีมุมล่างซ้ายด้านหน้าซอง 
  - ในกรณีท่ีใช้ซองแบบเดิมที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้มให้จ่าหน้าด้วยการ
พิมพ์หรือใช้ป้ายจ่าหน้าเท่านั้นโดยให้วางรหัสไปรษณีย์ได้ 2 ต าแหน่งคือ 
  1. แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของจ่าหน้า 
  2. ต่อท้ายข้อความบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ 
 ก่อนน าส่ง 
  พับสิ่งท่ีบรรจุในซองให้เรียบเสมอกันสิ่งท่ีบรรจุในซองต้องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร
หรือมีโลหะพลาสติกปะปนอยู่ปิดผนึกฝาซองให้เรียบสนิทมั่นคงด้วยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝา
ซองห้ามปิดผนึกด้วยลวดเย็บกระดาษเย็บด้วยหมุดหรือใช้เชือกพันตาไก่ 
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร 

 
 1. ความหมายและประเภทของเอกสาร 
  เอกสาร (Documents) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเอกสารหมายถึง  
“หนังสือส าคัญ” เอกสารคือข้อความท่ีสามารถน ามาอ่านแปลตีความหรือใช้เป็นสิ่งอ้างอิงเพื่อการ
ปฏิบัติงานใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อราชการหรือธุรกิจเช่นจดหมายเข้าจดหมายออกรายงา น
หรือข้อมูลท่ีจัดท าขึ้นบันทึกใบสั่งซื้อสินค้ารูปภาพคู่มือหรือเอกสารอื่นใดซึ่งจัดท าขึ้นหรือใช้โดย
หน่วยงานเป็นต้นเป็นข้อมูลหรือข่าวสารท่ีจัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรมีความหมาย ปรากฏ
ออกมาในลักษณะของตัวอักษรตัวเลขภาพหรือเครื่องหมายอื่นใดท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์และ
เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้การติดต่อโดยเอกสารเป็นการติดต่อท่ีถือว่าเป็นทางการเป็นท่ี
ยอมรับและมีหลักฐานไว้ใช้อ้างอิงในภายหลังเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
เอกสารเปรียบเหมือนหน่วยความจ าของหน่วยงานซึ่งช่วยให้การท างานคล่องตัวและเป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อระหว่างหน่วยงานปัจจุบันเราใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาให้เหมาะสมกับงาน
ท าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นเช่นการจัดเก็บเอกสารด้วยเครื่องจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 ประเภทของเอกสารเอกสารท่ีใช้ในการปฏิบัติงานโดยท่ัวไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
  1. หนังสือเข้าหมายถึงเอกสารท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานอื่น
ทุกประเภทท่ีส่งเข้ามายังส านักงานจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงาน
เดินเอกสารก็ตามเอกสารเหล่านี้ได้แก่จดหมายข้อความโทรเลขหรือโทรสารเป็นต้นซึ่งหน่วยงาน
ต้องให้ความส าคัญกับเอกสารเหล่านี้และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปในอนาคต
เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีส่วนส าคัญในการบริหารงานของหน่วยงาน 
  2. หนังสือออกเป็นเอกสารท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้นแล้วส่งไปให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดินเอกสารเพื่อติดต่อประสานงานเป็น
เอกสารท่ีจัดท าขึ้นภายในสานักงานเองเช่นส าเนาจดหมายออกใบแจ้งหนี้รายงานต่างๆงบการเงิน
และสัญญาต่างๆเป็นต้นหนังสือเหล่านี้ท าขึ้นโดยมีส าเนาอย่างน้อยหน่ึงฉบับต้นฉบับเป็นฉบับท่ี
ส่งไปให้แก่ผู้รับส่วนส าเนาเป็นฉบับท่ีใช้เก็บและใช้เป็นหลักฐานของหน่วยงานต่อไป 
  3. หนังสือติดต่อภายในหมายถึงเอกสารท่ีใช้ติดต่อระหว่างแผนกหรือฝ่ายภายใน
องค์กรนั่นเองโดยท่ัวไปมักจะมีแบบฟอร์มซึ่งออกไว้ใช้ส าหรับกิจการหนึ่งๆโดยเฉพาะหนังสือชนิด
นี้จัดท าขึ้นเพื่อให้การท างานของหน่วยงานนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นเอกสารท่ี
หน่วยงานต้องการแจ้งพนักงานให้ทราบเช่นค าส่ังประกาศเป็นต้นเอกสารต่างๆเหล่านี้สามารถใช้
เป็นหลักฐานต่อไปได้หนังสือติดต่อภายในของราชการเป็นหนังสือท่ีใช้ติดต่อกันภายในกระทรวง
ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกันโดยมีลักษณะเป็นบันทึกข้อความ 
นอกจากนี้ยังมีการแบ่งประเภทเอกสารตามลักษณะความส าคัญอีก 4 ประเภทดังนี้ 
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  1.1 เอกสารส าคัญมาก 
  1.2 เอกสารส าคัญ 
  1.3 เอกสารท่ีมีประโยชน ์
  1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด 
 การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร 
  การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร  (Records Management) 
หมายถึงงานซึ่งเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเพ่ือช่วยเพิ่มความจาในงานส านักงานและการตัดสินใจทุก
ระดับของผู้บริหารในทุกองค์กรจ าเป็นต้องมีข้อมูลประกอบเพื่อความถูกต้องของการปฏิบัติงาน
การบริหารเอกสารเป็นการด าเนินงานเอกสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามล าดับขั้นตอนคือการวาง
แผนการก าหนดหน้าท่ีโครงสร้างการจัดเก็บเอกสารการก าหนดระบบการจัดเก็บเอกสารการเก็บ
รักษาการควบคุมและการท าลายเอกสาร 
  การบริหารงานเอกสารเป็นหัวใจส าคัญยิ่งของการด าเนินงานเพราะถ้าสามารถ
บริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานให้ต่ าลงได้โดย
ควรมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานเอกสารไว้และมีหลักการท่ีต้องค านึงถึงปัจจัยหลายอย่าง
นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงปริมาณหนังสือเอกสารในปัจจุบันแล้วยังต้องค านึงถึงระบบท่ีสามารถ
ขยายได้ในอนาคตไม่ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงบ่อยๆด้วย 
  การตัดสินใจว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือประเภทของการ
ประกอบการต่างกันควรตัดสินใจใช้ระบบใดในการเก็บเอกสารเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบต้องมีการศึกษาว่าระบบใดจึงจะท าให้การปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดซึ่งอาจสรุปได้ว่าการบริหารงานเอกสารเป็นศูนย์รวมของการบริหารท้ังมวล
เป็นกิจกรรมท่ีก าหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสารตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการท าลาย
เอกสาร 
 วงจรเอกสาร (The Document Cycle) 
  ถ้าผู้บริหารสามารถจัดการกับงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จะท าให้
ต้นทุนในการจัดเก็บเอกสารลดลงได้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้อง
ด าเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผนอันจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วประหยัดท้ังเวลาและ
แรงงานซึ่งนาไปสู่ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในการทางาน 
  1) การผลิต (Creation) เอกสารท่ีเข้ามาในสานักงานจากแหล่งต่างๆหรือการ 
ผลิตเอกสารขึ้นมาเองในการท าให้เอกสารเกิดขึ้นนี้ถือเป็นชั้นก าเนิ ดของเอกสารตั้งแต่การคิดร่าง
เขียนแต่งพิมพ์ทาสาเนาการอัดสาเนาถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในส านักงานในรูปจดหมายโต้ตอบ
บันทึกข้อความและงานพิมพ์ต่างๆเอกสารจะถูกสร้างขึ้นมาจากภายนอกองค์กรและภายในองค์กร
ทาให้มีเอกสารมากมายหลายประเภท 
  2) การใช้ประโยชน์  (Utiliaztion) เป็นขั้นตอนท่ีเอกสารได้ผ่านการดาเนินงาน
ในส่วนต่างๆท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กรการไหลผ่าน (Flow) ของเอกสารจะเป็นไปตามกระบวนการ
ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละองค์กรโดยจะต้องดูแลประโยชน์เอกสารแต่ละประเภทซึ่งมีความส าคัญมาก 
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น้อยแตกต่างกันเอกสารบางชิ้นยังไม่มีประโยชน์ในการนาข้อมูลมาใช้ในโอกาสต่อไปและบางชิ้นมี
ความจ าเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงขั้นตอนนี้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร
ให้มีลักษณะคล่องตัวสามารถเรียกใช้และจัดส่งถึงท่ีในเวลาท่ีต้องการ 
  3) การจัดเก็บ (Storage) เมื่อด าเนินการผลิตเอกสารขึ้นมาและด าเนินการท่ี 
จ าเป็นแล้วส าเนาเรื่องเดิมหรือเอกสารท่ีจ าเป็นต้องน าไปแยกเป็นประเภทหรือเป็นกลุ่มตามหมวด
แฟ้มที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่มีระเบียบเอกสารต้องไม่ช ารุดเสียหายเพื่อ
ความสะดวกในการเรียกใช้ภายหลังโดยต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อมค านึงถึงสิ่งต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องเช่นสถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์สาหรับการเก็บระบบในการจัดเก็บเอกสารขั้นตอนปฏิบัติ
เกี่ยวกับเอกสารโดยจัดท าคู่มือไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและจัดให้มีท่ีเก็บรักษาเอกสาร
อย่างเพียงพอ 
  4.) การเรียกใช้หรือการสืบค้น  (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมากเพราะการได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วจะท าให้การตัดสินใจสามารถท าได้ทันที
เอกสารต่างๆเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริหารและการวางแผนในอนาคตข้อมูล
ในเอกสารจะต้องถูกน ามาพิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจท้ังนี้การเรียกใช้หรือการ
สืบค้นจะต้องท าได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  5) การก าหนดสภาพ  (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเป็นการรักษาเอกสาร
ส าคัญเอาไว้เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้ได้ทันทีท่ีต้องการจึงต้องมีการจัดการอย่างรัดกุมมีขั้นตอน
การกาจัดเอกสารเมื่อมีอายุนานพอสมควรหรือได้จัดเก็บไว้จนครบตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับระบุไว้เมื่อจัดเก็บไว้จนคุณค่าหรือประโยชน์ในการอ้างอิงมีน้อยก็จ าเป็นต้องด าเนินการกา
จัดหรือคัดเลือกออกไปเพื่อด าเนินการท าลายอาจมีการตั้งคณะกรรมการในการท าลายเพื่อช่วยใน
การพิจารณาคัดกรองเอกสารเหล่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่6 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 

 
 ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร 
  การเก็บเอกสาร  (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้ง่ายในทันทีท่ีต้องการสะดวกรวดเร็วทันเวลากระบวนการจัดเก็บ
ประกอบด้วยการจ าแนกจัดเรียงรักษาค้นหาและนามาใช้ประโยชน์มีระเบียบแบบแผนเป็นระบบ  
(System) มีแหล่งเก็บท่ีง่ายและปลอดภัยช่วยให้การปฏิบัติงานประจ าวันของแต่ละหน่วยงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการเก็บเอกสารเป็นวิธีการแบ่งประเภท  
(Clasifying) การจัด (Arranging) และการเก็บ (Keeping) เพื่อรวบรวมให้เอกสารอยู่ในแหล่ง
เดียวกันอยู่ในแหล่งท่ีปลอดภัยและสามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีท่ีต้องการ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเอกสาร 
  ปัจจุบันมีการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับความต้องการของ
องค์กรไม่ว่าจะเป็นการเก็บเอกสารท่ีมาจากภายนอกส าเนาเอกสารท่ีผลิตขึ้นมาเองหรือเอกสาร
อื่นๆซึ่งแต่ละอย่างมีวิธีการเก็บท่ีแตกต่างกันออกไปดังนั้นเอกสารท้ังหมดที่จะเก็บไว้จะต้องได้รับ
การปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องการจัดการการค้นหาการยืมเอกสารรวมท้ังการส่งคืนให้ถูกต้องทาให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานขจัดปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
ฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บเอกสารด้วยระบบใดก็ตามจะต้องมีวัตถุประสงค์ของการเก็บดังนี้ 
  1. เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสารเปรียบเสมือนหน่วยบันทึกความจ าของ 
หน่วยงานเอกสารใช้เป็นสิ่งอ้างอิงเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีความการฟ้องร้องในศาลซึ่งถ้าผู้ใดมี
พยานหลักฐานท่ีดีก็อาจจะชนะคดีความนั้นได้ดังนั้นจึงต้องเก็บเอกสารให้มีสภาพดีใช้ได้ตลอดเวลา
สามารถค้นหาได้ในทันทีท่ีต้องการเพราะการเก็บเอกสารต้องการความรวดเร็วต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์ส านักงานจึงจ าเป็นต้องมีระบบการเก็บเอกสารท่ีสามารถค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการใช้
งาน 
  2. เป็นแหล่งรวมความจ าต่างๆส านักงานจ าเป็นต้องแยกการจัดเก็บเอกสาร
ออกเป็นหน่วยหนึ่งเพื่อท าหน้าท่ีเป็นสมองของหน่วยงานนั้นๆใช้ทบทวนความจ าใช้วางแผน
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจใช้พิจารณาความดีความชอบของบุคลากรใช้ปรับปรุงงานเอกสารจึงเป็น
บันทึกความจ าของหน่วยงานส่ิงท่ีต้องปฏิบัติหรือเคยด าเนินการเรื่องใดเร่ืองหนึ่งในอดีตอาจใช้เป็น
บรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ฉะนั้นงานการจัดเก็บเอกสารจะต้องปฏิบัติต่อเนื่อง
สม่ าเสมอประจาทุกวัน 
  3. เพื่อให้มีแหล่งเก็บเอกสารท่ีปลอดภัยและถาวรไม่เกิดการช ารุดเสียหาย 
ส าหรับเอกสารท่ีเกี่ยวกับข้อเท็จจริงรายการด าเนินงานท่ีอยู่ในระยะที่ยังมีความต้องการเอกสาร
นั้นอยู่ควรมีการจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วนไม่ช ารุดและสูญหายหากเอกสารท่ีต้องการจะใช้ใน
ภายหลังได้จัดเก็บไว้ไม่ครบถ้วนหรือสูญหายย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างแน่นอน
เพราะเอกสารต่างๆมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมากหากไม่มีระบบจัดเก็บเอกสารท่ีดี
จะกระจัดกระจายและสูญหายได้ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 



-26- 
  4. เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ในแหล่งเดียวกันการจัดเก็บ 
เอกสารนอกจากจะต้องมีระบบการจัดเก็บและค้นหาท่ีเป็นมาตรฐานเพ่ือให้ถูกต้องเป็นระเบียบ
แล้วการเก็บเอกสารจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรวบรวมเก็บไว้เป็นแหล่งเดียวกันเพราะถ้าแต่ละ
หน่วยงานเป็นผู้เก็บเอกสารของตนเองหากหน่วยงานอื่นต้องการเอกสารเพื่อนาไปใช้ก็จะไม่สะดวก
เท่าท่ีควรฉะนั้นจึงควรรวบรวมเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่และจัดเก็บรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน 
  5. ท าให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารแทบทุก 
หน่วยงานมักจะเป็นระบบเฉพาะตัวเมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่หรือไม่มาปฏิบัติงานก็จะไม่
สามารถค้นหาเอกสารท่ีต้องการได้หรืออาจต้องใช้เวลานานขาดประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสาร
ท่ีดีต้องมีการก าหนดหลักในการปฏิบัติไว้อย่างแน่นอนตายตัวเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดเก็บการค้นหาและการยืมเอกสารรวมท้ังการส่งคืนได้ถูกต้องตามขั้นตอนท่ีวางไว้
และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแล้วควรก าหนดมาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช้วิธีการ
ท างานและมีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 
  6. เพื่อความเรียบร้อยและสะอาดตาการจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ได้จะต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมีระบบท่ีไม่ซับซ้อนค้นหาได้ง่าย
รวดเร็วมีลักษณะยืดหยุ่นได้เพื่อขยายงานเอกสารในอนาคตและสร้างภาพพจน์ท่ีดีแก่ผู้ใช้บริการ 
 ปัญหาต่างๆในการจัดเก็บเอกสาร 
  1. ใช้ระบบการจัดเก็บท่ีไม่มีมาตรฐานหรือไม่เหมาะสมกับงาน 
  2. ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บค้นหาหรือเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ 
  3. ไม่มีระบบการยืมเอกสารไปใช้และระบบติดตามทวงถามท่ีเหมาะสม 
  4. ขาดเคร่ืองมือเครื่องใช้เนื้อท่ีเก็บเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมกับงาน 
  5. ไม่มีการวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการเก็บและท าลาย 
  6. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจต่อหรือเห็นความส าคัญของ 
การจัดเก็บและการด าเนินการด้านเอกสารน้อยไปหรือมองข้ามความจ าเป็น 
  7. การมีเอกสาร “ส่วนตัว” เก็บเอาไว้มากเกินความจ าเป็น 
  8. ขาดเกณฑ์ท่ีแน่นอนในการควบคุมเอกสารในด้านการทาให้บังเกิดขึ้น 
  9. กฎหมายเปิดช่องโหว่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในราชการไทยเก็บเอกสารทุกชนิด
เป็นระยะเวลายาวนานเกินความจาเป็นหรือเก็บมากกันอย่างไม่มีมาตรฐานท่ีจะจากัดเอกสารเมื่อ
ถึงเวลาอันสมควร 
  10. ลักษณะนิสัยประจ าชาติของคนไทยซึ่งไม่ชอบจ ากัดหรือท าลายสิ่งใดและ 
เพราะ “เสียดาย” วัตถุที่ใช้ท าเอกสารขึ้นมาหรือรูปเล่มอันสวยงาม 
  11. เกิดจากทัศนคติหรือความเชื่อท่ีว่า “การท่ีมีกองเอกสารวางอยู่เต็มโต๊ะเป็น 
ลักษณะของผู้ท่ีมีความสามารถสูงและมีงานอยู่ในความรับผิดชอบมากมายเป็นลักษณะซึ่ ง
แสดงออกถึงความเป็นบุคคลส าคัญน่าเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็นโดยท่ัวไป” 
  12. มีสาเหตุมาจากการทางานประจาวันอยู่มากจนกระทั่งไม่มีเวลาท่ีจะปรับปรุง 
การจัดเก็บเอกสารซึ่งหมดความส าคัญในการใช้งานอีกต่อไป 
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 การควบคุมเอกสาร 
  การควบคุมเอกสารนั้นหมายถึงการควบคุมในการผลิตการจัดเก็บและการก าจัด
หรือท าลายเอกสารเมื่อหมดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้อีกต่อไปดังนั้นจึงอาจแบ่งการควบคุมเอกสาร
ออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ 
  1. การควบคุมหรือการท าลายเอกสารบังเกิดขึ้นคือการควบคุมปริมาณการพิมพ์สา
เนาการโรเนียวหนังสือหรือเอกสารการถ่ายส าเนาการออกแบบฟอร์ม 
  2. การควบคุมในการจัดเก็บควรจ าแนกเอกสารออกเป็น  4 ประเภทใหญ่ๆดังท่ีได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นคือเอกสารท่ียังอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานเอกสารท่ีโต้ตอบเสร็จแล้วเอกสารซึ่งมี
ความส าคัญและเอกสารซึ่งสมควรท าลายเอกสารประเภทท่ี  1 และ 2 ควรเก็บไว้ในบริเวณท่ีทา
งานประจาวันเอกสารท่ีไม่ใช้บ่อยๆเช่นเอกสารท่ีส าคัญควรส่งไปเก็บไว้ณห้องหรือศูนย์เก็บเอกสาร
กลางเมื่อครบระยะเวลาท่ีใช้อ้างอิงแล้วควรเสนอขออนุมัติทาลายโดนด่วนเพื่อเป็นการประหยัด
เนื้อท่ีเก็บเอกสารและไม่ท าให้สานักงานรุงรังไม่เป็นระเบียบ 
 การด าเนินการควบคุมการจัดเก็บเอกสารมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้คือ 
  (1) เอาเอกสารแต่ละแฟ้มหรือแต่ละกองออกมาส ารวจ 
  (2) แยกประเภทเอกสารท่ีไม่ได้ใช้งานบ่อยหรือหมดค่าในการใช้ออกจาก 
เอกสารท่ียังต้องการใช้เป็นประจาวัน 
  (3) จัดกลุ่มประเภทของหัวเรื่องการจ าแนกแฟ้มในตู้เอกสารหรือชั้นเสียใหม่ 
เพื่อให้การค้นหาง่ายเมื่อต้องการใช้ภายหลัง 
  (4) วางมาตรฐานการด าเนินการจัดเก็บเอกสารเสียใหม่ดังนี้ 
   ก. ถ้าเป็นเอกสารซึ่งยังด าเนินการไม่เสร็จคอยตอบรับหรือสอบหลักฐาน
ต้องรอไปอีกนานควรเก็บเข้าตู้เอกสารในลิ้นชักท่ี  1 หรือ 2 แต่ถ้าเป็นเรื่องท่ีต้องทาให้เสร็จในวัน
นั้นหรือวันรุ่งขึ้นไม่จาเป็นต้องเก็บอาจท้ิงค้างอยู่ในแฟ้มหรือในกระบะเก็บเอกสารบนโต๊ะก็ได้ 
   ข. ส าหรับเอกสารท่ีได้มีการตอบโต้เสร็จแล้วแต่ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้อ้างอิงในการตอบโต้เอกสารอยู่บางครั้งแม้จะไม่บ่อยครั้งนักเราอาจจะเก็บไว้ในล้ินชักที่  3 หรือ 
4 ก็ได้ 
   ค. เอกสารท่ีมีความส าคัญทางกฎหมายประวัติศาสตร์หรือเกี่ยวกับ
หลักฐานทางการเงินหรือเอกสารซึ่งปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่อาจจ าเป็นต้องเก็บไว้ระยะหนึ่ง
แต่ไม่ควรเก็บไว้ณสถานท่ีทางานให้ส่งไปเก็บไว้ตามศูนย์เก็บเอกสารของกรมหรือหน่วยงานนั้น 
   ง. ควรจะมีคณะกรรมการก าหนดการจัดเก็บเอกสารของกรมหรือกองหรือ
มีหน่วยงานซึ่งจะรับผิดชอบในการก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารต่างๆของกรมหรือ
หน่วยงานนั้นๆเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือเป็นหลักในการจัดเก็บต่อไป 
 3. การควบคุมในการก าจัดเอกสารซึ่งไม่มีค่า 
  การท่ีไม่มีกฎเกณฑ์ก าหนดให้มีการส ารวจเอกสารเพื่อหาทางก าจัดเอกสารซึ่งไม่มี
ค่าในการใช้อ้างอิงอีกต่อไปท าให้ปริมาณเอกสารเพิ่มมากขึ้นทุกทีจนเกิดการกองเอกสาร (Piling) 
อยู่ท่ัวไปตามหน่วยงานราชการซึ่งขัดต่อหลักการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ท่ีดีเพื่อท่ีจะหาทาง 
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ท าลายเอกสารท่ีไม่มีคุณค่าในการอ้างอิงต่อไปจึงสมควรท่ีจะได้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานส ารวจเอกสารเพื่อจากัดอย่างน้อยปีละครั้งโดยทาเป็นรายการเสนอขออนุมัติท าลายต่อ
ผู้บังคับบัญชาระดับกอง 
  การท าลายเอกสารจะท าได้โดยการเผาขายใช้เครื่องท าลายเอกสารไฟฟ้า 
(ในกรณีท่ีเป็นเอกสารลับ) การจะท าลายโดยวิธีใดก็แล้วแต่ค่าของเอกสารแต่ละชนิดเป็นส าคัญ 
การท าลายเอกสารในการทาลายเอกสารนั้นหลักส าคัญคือจะต้องมีการก าหนดระยะเวลาในการ 
จัดเก็บเอกสารต่างๆทั้งนี้เพ่ือจะได้มีการส ารวจเพื่อเป็นการคัดเลือกและเสนอขออนุมัติท าลาย
ต่อไปตามรายละเอียดข้างต้น 
  - เก็บไว้ 1 ปีได้แก่หนังสือเข้า -ออกติดต่อระหว่างหน่วยงานซึ่งได้มีการด าเนินการ
ตามนั้นเรียบร้อยแล้ว 
  - เก็บไว้  2 ปีได้แก่แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเงินด้านต่างๆรายงานและสรุปผล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นการภายใน 
  - เก็บไว้ 7 ปีได้แก่สัญญารับจ้างต่างๆข้อตกลงต่างๆซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร  (ให้
เก็บต่อไปอีก 7 ปีหลังจากเสร็จส้ินลงตามสัญญานั้นๆแล้ว ) บัญชีพัสดุต่างๆรวมท้ังบันทึกเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงพัสดุนั้นๆ 
  - เก็บเท่าท่ีกฎหมายหรือกฎข้อบังคับเฉพาะอย่างได้ระบุเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ใน
ระยะเวลาอันสมควร 
  - เก็บตลอดไปได้แก่โฉนดพันธบัตรทะเบียนยานพาหนะระเบียบของกรมฯลฯ 
 ประเภทของเอกสาร 
  เอกสารประเภทต่างๆโดยท่ัวไปอาจจะจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆคือ 
  1) เอกสารท่ียังอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานหมายถึงเอกสารโต้ตอบที่ยังปฏิบัติไม่ 
เสร็จรวมท้ังเอกสารท่ีโต้ตอบเสร็จแล้วแต่ยังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ในการอ้างอิงอยู่บ่อยๆ 
  2) เอกสารท่ีได้มีการโต้ตอบเสร็จแล้วแต่ยังมีความจาเป็นท่ีจะต้องใช้ในการ 
อ้างอิงโต้ตอบเอกสารอยู่ในบางครั้ง 
  3) เอกสารซึ่งมีความส าคัญหมายถึงเอกสารบางอย่างท่ีมีทางประวัติศาสตร์ทาง
กฎหมายวรรณคดีหรือเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน 
  4) เอกสารซึ่งสมควรท าลายหมายถึงเอกสารซึ่งไม่มีค่าในการใช้อ้างอิงอีกต่อไป
หรือเอกสารซึ่งพ้นระยะเวลาท่ีควรเก็บอีกต่อไป 
  นอกเหนือไปจากนี้เราอาจจ าแนกเอกสารออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้อีกอย่างคือ
เอกสารท่ัวไปและเอกสารลับการจ าแนกเอกสารออกเป็นประเภทต่างๆดังกล่าวข้างต้นจะมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร 
 ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร 
  การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มเราอาจจัดเก็บโดยระบบการจ าแนกเอกสารระบบใด
ระบบหนึ่งดังนี ้
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  1) จ าแนกตามหัวข้อเรื่อง คือกรณีท่ีเราจ าแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆตาม
หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆหรือจ าแนกตามบริการท่ีให้แก่ผู้อื่นเอกสารโดยท่ัวไปจะ
มีหัวข้อใหญ่ๆ 10 หมวดดังนี้คือ 
  1. หมวดท่ี 1 การเงินและงบประมาณ 
  2. หมวดท่ี 3 มติคณะรัฐมนตรีคาสั่งระเบียบคู่มือ 
  3. หมวดท่ี 3 การโต้ตอบ 
  4. หมวดท่ี 4 การบริหารท่ัวไป 
  5. หมวดท่ี 5 การบริหารบุคคล 
  6. หมวดท่ี 6 เบ็ดเตล็ด 
  7. หมวดท่ี 7 การประชุม 
  8. หมวดท่ี 8 การฝึกอบรมบรรยายทุนและการดูงาน 
  9. หมวดท่ี 9 พัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  10. หมวดท่ี 10 สถิติและรายงาน 
  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและปฏิบัติในการจ าแนกเอกสารโดยถูกต้องจึงจะขอให้
ค าอธิบายในการคัดเลือกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ 10 หมวดพอสังเขปดังนี้ 
  หมวดท่ี 1 การเงินงบประมาณ 
  ในหมวดนี้ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการเงินซึ่งอาจแยกหัวข้อได้ดังนี้ 
  - งบประมาณ 
  - เงินเดือนค่าจ้าง 
  - เงินสะสมเงินยืม 
  - เงินช่วยเหลือต่างๆเช่นค่าเล่าเรียนบุตรค่ารักษาพยาบาล 
  - เงินค่าใช้สอยเช่นค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ 
  - เงินค่าตอบแทนเช่นค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์ 
  - เงินค่าบ าเหน็จบ านาญ 
  - เงินอุดหนุนฯลฯเป็นต้น 
  หมวดท่ี 2 คาส่ังระเบียบคู่มือมติครม. 
  ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับค าส่ังของฝ่ายและกองค าส่ังของหัวหน้า 
หน่วยงานคาส่ังท่ัวไประเบียบประกาศต่างๆกฎหมายกฎกระทรวงพระราชบัญญัติคู่มือและมติ
ต่างๆ 
  หมวดท่ี 3 โต้ตอบ 
  เรื่องโต้ตอบท่ัวไปให้พยายามจัดไว้ในหมวดเอกสารท่ีเรื่องนั้นเกี่ยวข้องอยู่เช่นเร่ือง
โต้ตอบเกี่ยวกับการเงินก็จัดหมู่ไว้ในหมวด  “การเงินงบประมาณ ” หรือถ้าเป็นเรื่องโต้ตอบเกี่ยว
การแต่งตั้งโอนย้ายบุคคลก็จัดหมู่ไว้ในหมวด  “บริหารงานบุคคล”ฉะนั้นแฟ้มเอกสารท่ีจะจัดหมู่ไว้
ในหมวด  “โต้ตอบ” นี้ก็ได้แก่เอกสารโต้ตอบเรื่องการบริจาคหรือการขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆการขอชมกิจการเป็นต้น 
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  หมวดท่ี 4 บริหารท่ัวไป 
  ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการหน้าท่ีความรับผิดชอบ
และเรื่องหรือคาสั่งซึ่งมีลักษณะเป็นการบริหารงานการมอบอ านาจหน้าท่ีให้ทาหน้าท่ีแทนหรือการ
รักษาการในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง 
  หมวดท่ี 5 บริหารบุคคล 
  ในหัวข้อนี้ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติการพิจารณาความ
ดีความชอบการบรรจุแต่งตั้งการโอนการย้ายการลาออกวินัยการขอยืมตัวข้าราชการการสอบเลื่อน
ขั้นการก าหนดต าแหน่งใหม่ฯลฯ 
  หมวดท่ี 6 เบ็ดเตล็ด 
  ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งท่ีตั้งไว้
เป็นเรื่องพิเศษและปริมาณเอกสารยังไม่มากพอท่ีจะตั้งขึ้นเป็นหมวดเอกสารใหม่ก็ได้ก็ให้จัดเข้าใน
หมวดเบ็ดเตล็ดนี้อย่างไรก็ตามไม่ควรจัดเก็บแฟ้มไว้ในหมวดนี้มากนักหากมีเอกสารมากพอควรก็
ให้ตั้งหมวดใหม่เพื่อความสะดวกในการค้นหา 
  หมวดท่ี 7 ประชุม 
  ในหมวดนี้ก าหนดให้จัดเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมท่ัวๆไปแต่ถ้าเป็นการ
ประชุมเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งในหัวข้อท่ีก าหนดไว้ก็ให้นามารวมไว้ในหัวข้อนั้นๆเช่นการประชุม
เกี่ยวกับการพิจารณาโทษข้าราชการท่ีผิดวินัยท่ีต้องนาไปเข้าแฟ้มที่ว่าด้วยการบริหารบุคคลดังนี้
เป็นต้น 
  หมวดท่ี 8 ฝึกอบรมบรรยายและดูงานให้จัดเก็บเอกสารประเภทท่ีมีการฝึกอบรม
สัมมนาหรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่งข้าราชการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศใน
ประเทศหรือได้รับทุนดูงานท่ีเก็บไว้ในหมวดนี้เช่นการฝึกอบรมข้าราชการเป็นต้น 
  หมวดท่ี 9 พัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างให้จัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและ
จัดหาพัสดุครุภัณฑ์สานักงานต่างๆแบบแปลนส่ิงก่อสร้างทะเบียนทรัพย์สินตลอดถึงเอกสารในการ
ประกวดเรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาเป็น
ต้น 
  หมวดท่ี 10 สถิติและรายงานก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติ
ต่างๆเช่นรายงานการตรวจอาคารรายงานปีเกิด -ตายรายงานการใช้น้ามันเชื้อเพลิงสถิติประชากร
ฯลฯเป็นต้นส าหรับหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานพิเศษเอกสารบางแฟ้มไม่สามารถจัดเข้าในหมวด
ต่างๆเหล่านี้และมีเอกสารมากพอสมควรก็ให้ตั้งเพิ่มเติมเป็นหมวดที่ 11-12 หรือ 13 ตามล าดับ 
  2) จ าแนกตามรายชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย เช่นอาจจ าแนก
เป็นกรมอาชีวศึกษากรมการบินพาณิชย์หรือนายสวัสดิ์เป็นต้น 
  3) จ าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงานซึ่งอาจตั้งอยู่ในเขตที่ต่างกันเช่น 
สรรพากรเขต 3 เขตการทางสระบุรีหรือผู้แทนจ าหน่ายสาขากรุงเทพฯสาขานครสวรรค์ซึ่งอาจ 
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เป็นหัวข้อใหญ่และจากหัวข้อนี้หากมีหน่วยย่อยในการดาเนินงานเล็กลงไปกว่านี้อีกและเป็นเรื่องท่ี
ส าคัญเราก็อาจจ าแนกย่อยลงไปได้อีกเช่น 
   สรรพากรเขต 9 
   1 สรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2 สรรพากรจังหวัดนราธวาส 
   ผู้แทนฝ่ายขายภาค 1 
   1 กรุงเทพฯ 
   2 สมุทรปราการ 
   3 ชัยนาท 
  4) จ าแนกโดยใช้เลขรหัสแทนเรื่องหนึ่งๆเช่นแฟ้มประเภทท่ี 01 เป็นเรื่อง 
เกี่ยวกับการบริหารบุคคลแฟ้มประเภทท่ี  02 เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณเป็นต้นซึ่ง
จ าเป็นต้องให้หมายเลขแก่เอกสารประเภทต่างๆและทาคู่มือประกอบเพื่อความสะดวกแก่การ
จัดเก็บและค้นหาด้วยการจะใช้ระบบใดระบบหนึ่งจ าแนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใช้หลาย
ระบบผสมกันก็ได้สุดแล้วแต่สะดวกปริมาณและประเภทของเอกสารตลอดจนนโยบายของ
หน่วยงานหนึ่งๆเป็นส าคัญระบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับ
อีกหน่วยงานก็ได้แต่ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้ระบบการจ าแนกเอกสารซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกันโดยพยายามใช้ระบบอานวยความสะดวกในการเก็บและค้นหาและผู้จัดเก็บหรือค้นหา
เอกสารเข้าใจได้ดีโดยทั่วไปแล้วหน่วยงานต่างๆมักนิยมใช้ระบบการจ าแนกเอกสารระบบท่ี  1 มาก
ท่ีสุดทั้งหน่วยงานของราชการและเอกชน 
ข้อคิดเกี่ยวกับการจ าแนกเร่ือง 
  1. ก าหนดหัวข้อเรื่องท่ีสั้นกะทัดรัดแต่คลุมใจความท้ังหมด 
  2. หัวข้อเรื่องแต่ละเร่ืองไม่ควรซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกัน 
  3. หัวข้อเรื่องแต่ละเร่ืองควรมีความหมายเด่นชัดตีความหมายได้เป็นอย่างเดียว 
  4. ควรใช้ภาษาง่ายๆท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป 
 องค์ประกอบในการจัดเก็บเอกสารที่ดี 
  1. เป็นระบบท่ีสามารถรับการขยายตัวของหน่วยงานในอนาคตได้ 
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านเก็บเอกสารจะเป็นผู้ก าหนดระบบการเก็บเอกสารท่ีดี 
  3. เป็นระบบท่ีถูกก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย 
  4. เป็นระบบซึ่งท าให้การค้นหาเอกสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
  5. เป็นระบบซึ่งทาให้การจัดเก็บเอกสารเรียงลาดับตามความส าคัญและล าดับ 
ก่อนหลังของเอกสารในกลุ่มแฟ้มกลุ่มหนึ่งหรือเอกสารพวกหนึ่ง 
  6. เป็นระบบท่ีง่ายต่อการเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 
  7. เป็นระบบท่ีเหมาะสมกับการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น 
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 วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี 
  1. จ าแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอานวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานนั้น 
  2. ก าหนดประเภทเอกสารท่ีจะจัดเก็บในตู้เอกสารต่างๆโดย 
  - เก็บเอกสารท่ีใช้เสมอในตู้ลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา( โดยเฉพาะ 
ตู้เหล็กสี่ล้ินชัก) 
  - เก็บเอกสารท่ีจะใช้อ้างอิงนานๆครั้งไว้ในตู้ทึบหรือตู้ไม้ครึ่งกระจก 
  3. การจ าแนกแฟ้มเอกสารท่ีเก็บไว้ในลิ้นชักควรใช้ระบบการอ่านหนังสือคือ 
เรียงจากซ้ายไปขวา 
  4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่องในแฟ้มเดียวกัน 
  5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่าเกินไปในแฟ้มหนึ่ง( ไม่ควรเกิน 50-60 แผ่น ) 
  6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร 
  7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด 
  8. เมื่อค้นเอกสารและนาออกมาใช้เสร็จแล้วควรรีบนาไปเก็บท่ีเดิม 
  9. ถ้ายืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้งานจะต้องใส่  “บัตรยืม”หรือ “แฟ้มยืม”ไว้แทน
จนกว่าจะน าเอาเอกสารหรือแฟ้มที่ยืมไปมาคืน 
  10. เอกสารท่ีใช้แล้วแต่ต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้ 
ณชั้นล่างสุดของตู้หรือชั้นเก็บเอกสาร 
  11. ควรย้าย/แยกเอกสารไปเก็บไว้ทุกปีและอย่าเคลื่อนย้ายเอกสารท่ียังไม่ได้ 
แยกใส่แฟ้มไปเก็บ 
  12. ไม่ควรซื้อตู้เอกสารเพิ่มโดยไม่จ าเป็นเพราะจะท าให้เกิดปัญหาความไม่ 
พอเพียงของพื้นท่ีปฏิบัติงานควรพยายามใช้ตู้ชั้นและเครื่องเก็บเอกสารท่ีมีอยู่เดิมโดยปรับให้ได้
มาตรฐาน 

หมวดหมู่เอกสารตามหัวข้อเร่ืองขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 1   การเงินงบประมาณ 
รหัสหมวดย่อย 1.1    ระเบียบการเงิน 
  รหัส   1.1.1................................................................. 
     1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจ า 
     1.2.1................................................................. 
     1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 
     1.3.1................................................................. 
     1.4 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
     1.4.1................................................................. 
     1.5 ค่าสาธารณูปโภค 
     1.5.1................................................................. 
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     1.6 ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
     1.6.1................................................................. 
     1.7 เงินอุดหนุน 
     1.7.1................................................................. 
     1.8 รายจ่ายอื่นๆ 
     1.8.1................................................................. 
     1.9 งบกลาง 
     1.9.1................................................................. 
     1.10 การเงินท่ัวไป 
     1.10.1............................................................... 
     1.11 รายได้ 
     1.11.1............................................................... 
     1.12 บัญชีและการตรวจสอบ 
     1.1.1................................................................. 
     1.13 การมอบอ านาจในการอนุมัติเงิน 
     1.13.1ผู้มีอ านาจในการเก็บรักษาเงินเบิก-จ่าย 
     1.14 ระเบียบหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณ 
     1.14.1ระเบียบการจัดทางบประมาณ 
     1.15 งบประมาณ 
     1.15.1งบประมาณ  
รหัสหมวดใหญ่หมวด 2 คาสั่งมติครม. ประกาศระเบียบพ.ร.บ. พรก. พรฎ. คู่มือ 
รหัสหมวดย่อย 2.1    ค าส่ัง ( มหาวิทยาลัยกระทรวงทบวงกรมกอง ) 
  รหัส   2.1.1.................................................................   
     2.2 ระเบียบประกาศ( มหาวิทยาลัยกระทรวงกรมกอง ) 
     2.3 มติครม. 
     2.4 พ.ร.บ. พรก. 
     2.5 คู่มือ 
 หมายเหตุถ้ามีแฟ้มดาเนินการก่อนท่ีออกเป็นคาส่ังระเบียบประกาศให้เก็บในหมวด 2 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 3 โต้ตอบทั่วไปขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หนังสือเวียน 
รหัสหมวดย่อย 3.1    โต้ตอบท่ัวไป 
  รหัส   3.1.1 ตอบขอบคุณการรับบริจาคหนังสือ– วารสาร 
     3.2 ขอความร่วมมือ 
     3.2.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใน 
     3.2.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก 
     3.3 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
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     3.4 เวียนภายในเพ่ือทราบ 
     3.5 เวียนภายนอกเพื่อทราบ( เช่นคาส่ังมติครม. ระเบียบ
ประกาศของหน่วยงานอื่น) 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 4 บริหารทั่วไป 
รหัสหมวดย่อย 4.1    การจัดแบ่งส่วนราชการหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  รหัส   
     4.2 มอบหมายปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทน 
     4.3 กรรมการต่างๆ 
     4.4 หลักและการปฏิบัติราชการ 
     4.4.1 หลักการปฏิบัติภายใน 
     4.4.2 หลักการปฏิบัติทั่วไป 
     4.4.3 การเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
     4.4.4 เวร-ยามการดูแลสถานท่ีราชการ 
     4.5 สถานท่ีตั้งราชการ 
     4.6 สมาคมชมรมมูลนิธิสโมสรข้าราชการ 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 5 บริหารบุคคล 
รหัสหมวดย่อย   5.1 ระเบียบบริหารบุคคล 
 รหัส    5.1.1 ระเบียบการลา 
     5.2 การสมัคร 
     5.3 สอบบรรจุแข่งขันคัดเลือก 
     5.4 ก าหนดต าแหน่งอัตราเงินเดือนอัตรากาลัง 
     5.5 บรรจุแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อนระดับเล่ือนเงินเดือน 
ปรับวุฒิคุณวุฒิ   5.6 โอนย้ายยืมตัวการลาต่างๆ 
     5.7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์เกียรติคุณ 
     5.8 วินัยสอบสวน 
     5.9 ทะเบียนประวัติ 
     5.10 ลูกจ้าง 
     5.11 เกษียณ 
     5.12 สวัสดิการการต่อหนังสืออายุเดินทาง 
     5.13 บ าเหน็จบ านาญ 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 6 ประชุม 
รหัสหมวดย่อย 6.1    ประชุม ( สภามหาวิทยาลัยกระทรวงกองฯลฯ) 
  รหัส   6.1.1................................................................. 
     6.2 ประชุมคณะกรรมการ 
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รหัสหมวดใหญ่หมวด 7 การพัฒนาบุคลากร (ทุนฝึกอบรมดูงานบรรยาย) 
รหัสหมวดย่อย 7.1    ทุนฝึกอบรมภายในประเทศ 
  รหัส 
     7.2 ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ 
     7.3 ดูงานภายในประเทศ 
     7.4 ดูงานต่างประเทศ 
     7.5 อบรมบรรยายวิทยากร 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 8 วัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รหัสหมวดย่อย 8.1    ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ 
  รหัส   8.1.1................................................................. 
     8.2 วัสด ุ
     8.3 ครุภัณฑ์ 
     8.4 ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
     8.5 การจ้างเหมาบริการ 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 9 รายงานสถิติและแบบสอบถาม 
รหัสหมวดย่อย 9.1    รายงาน 
  รหัส   9.1.1............................................................... 
     9.2 สถิติ 
     9.3 แบบสอบถาม 
รหัสหมวดใหญ่หมวด 10 โครงการแผนงานวิจัย 
รหัสหมวดย่อย 10.1    โครงการ 
  รหัส   10.1.1............................................................... 
     10.2 แผนงาน 
     10.3 วิจัย 
หมายเหตุถ้ามีเรื่องดาเนินการท้ังหมดเกี่ยวกับโครงการแผนงานให้ใส่หมวด 10 เช่นการเงิน 
การประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าข้ึนต้นสรรพนามค าลงท้าย 
ในหนังสือราชการ และค าที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง 

 
 
 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม 
 

ค าลงท้าย 
 

ค าที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง 

1.พระราชวงศ์ 
1.1พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ขอเดชะฝ่าละออง
ธุลีพระบาท ปก
เกล้าปก
กระหม่อม ข้าพระ
พุทธ (ออกชื่อ
เจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทาน 
พระบรมราช
วโรกาส กราบ
บังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระ
บาท 

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาท 
 
 
 
 
ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคา
ว่าขอเดชะมาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของ
หนังสือ) 
 

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย 
ขอเดชะ 

1.2 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

ขอเดชะฝ่าละออง
ธุลีพระบาท ปก
เกล้าปก
กระหม่อม ข้าพระ
พุทธ (ออกชื่อ
เจ้าของหนังสือ) 
ขอพระราชทาน 
พระบรมราช
วโรกาส กราบ
บังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระ
บาท 

ใต้ฝ่าละอองธุลี 
พระบาท 
 
 
 
 
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคา
ว่าขอเดชะมาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของ
หนังสือ) 
 

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย
ขอเดชะ 

1.3 สมเด็จพระบรม
ราชินีสมเด็จพระ
บรมราชชนนีสมเด็จ
พระยุพราช (สยาม
มกฎราชกุมาร) 
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี 

ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล 
(ออกพระนาม) 
ทราบฝ่าละออง
พระบาท 
ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) 

ขอพระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย
ขอเดชะ 
 



ค าข้ึนต้นสรรพนามค าลงท้าย 
ในหนังสือราชการ และค าที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง 

 
 
 
 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม 
 

ค าลงท้าย 
 

ค าที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง 

1.4 สมเด็จเจ้าฟ้า 
 

ขอพระราชทาน
กราบทูล (ออก
พระนาม) ทราบ
ฝ่าพระบาท 

ใต้ฝ่า พระบาท 
 
ข้าพระพุทธเจ้า 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) ควรมีควร
แล้วแต่จะโปรด 

ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล 
(ระบุพระนาม) 
 

1.5 พระบรมวงศ์ชั้น
พระองค์เจ้า 
 

ขอประทานกราบ
ทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่า
พระบาท 

ใต้ฝ่าพระบาท 
 
ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ 

ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล 
(ระบุพระนาม) 

1.6 พระเจ้าวรวงศ์
เธอ(ที่มิได้ทรงกรม) 
พระอนุวงศ์ชั้นพระว
รวงศ์เธอ (ที่ทรง
กรม) 

กราบทูล (ออก
พระนาม) ทราบ
ฝ่าพระบาท 
 

ฝ่าพระบาท 
(ชาย) กระหม่อม 
(หญิง) หม่อมฉัน 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด 

กราบทูล (ระบุพระ
นาม) 

1.7 พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ (ที่
มิได้ทรงกรม) 

ทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่า
พระบาท 
 

ฝ่าพระบาท 
(ชาย) กระหม่อม 
(หญิง) หม่อมฉัน 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด 

ทูล (ระบุพระนาม) 
 

1.8 ชั้นอนุวงศ์ชั้น
หม่อมเจ้า 

ทูล (ออกพระ
นาม) 
 

ฝ่าพระบาท 
(ชาย) กระหม่อม 
(หญิง) หม่อมฉัน 

แล้วแต่จะโปรด 
 

ทูล (ระบุพระนาม) 
 

2.พระภิกษุ 
2.1สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า 

ขอประทานกราบ
ทูล (ออกพระ
นาม) 

ใต้ฝ่าพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม 

ขอประทานกราบ
ทูล 
 

2.2สมเด็จ
พระสังฆราช 

กราบทูบ 
 

ฝ่าพระบาท 
(ชาย) เกล้า
กระหม่อม 
(หญิง) เกล้าระ
หม่อมฉัน 

ควรมีควรแล้วแต่จะ
โปรด 
 

กราบทูล(ระบุพระ
นาม) 
 



 
 
 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น สรรพนาม 
 

ค าลงท้าย 
 

ค าที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง 

2.3สมเด็จพระราชา
คณะ รองสมเด็จ
พระราชาคณะ 

นมัสการ 
 

พระคุณเจ้า 
กระผม - ดิฉัน 
 

ขอนมัสการด้วย
ความเคารพอย่าง
ยิ่ง 
 

นมัสการ 
 

2.4 พระราชาคณะ 
 

นมัสการ 
 

พระคุณท่าน 
กระผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการด้วย
ความเคารพอย่าง
สูง 

นมัสการ 
 

2.5 พระภิกษุสงฆ์
ทั่วไป 

นมัสการ 
 

ท่าน 
ผม - ดิฉัน 

ขอนมัสการด้วย
ความเคารพ 

นมัสการ 
 

3.บุคคลธรรมกา 
3.1 ประธาน
องคมนตรี 

กราบเรียน 
 

ข้าพเจ้า 
กระผม – ผม 
ดิฉัน - ท่าน 

ขอแสดงความนับ
ถืออย่างยิ่ง 
 

กราบเรียน 
 

นายกรัฐมนตร ี
กราบเรียน 
ข้าพเจ้า 
กระผม – ผม 
ดิฉัน - ท่าน 
ขอแสดงความนับถือ
อย่างยิ่ง 
กราบเรียน 
ประธานรัฐสภา 
ประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครอง
สูงสุด 
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง 
ประธานกรรมการสิทธ ิ
มนุษยชนแห่งชาต ิ
ประธานกรรมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราบเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้า 
กระผม – ผม 
ดิฉัน - ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอแสดงความนับ
ถืออย่างยิ่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราบเรียน 

 



รหัสพยัญชนะ 
รหัสพยัญชนะประจากระทรวงทบวงและส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงให้
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

 
 
 
 



รหัสตัวพยัญชนะประจาจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้ก าหนดไว้ดังนี้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือภายนอก( ตามระเบียบข้อ11) 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือภายใน( ตามระเบียบข้อ๑๒) 

 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือรับรองชั้นความลับ (ถ้าม)ี( ตามระเบียบข้อ๒๔ ) 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือประทับตราชั้นความลับ (ถ้าม)ี 
( ตามระเบียบข้อ๑๔ ) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบคาสั่งชั้นความลับ (ถ้าม)ี 
( ตามระเบียบข้อ๑๖ ) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบระเบียบ( ตามระเบียบข้อ๑๗ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบข้อบังคับ( ตามระเบียบข้อ๑๘ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประกาศ( ตามระเบียบข้อ๒๐ ) 
 

 
 
 
 
 



แบบข่าว( ตามระเบียบข้อ๒๒ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแถลงการณ ์
( ตามระเบียบข้อ๒๑ ) 

 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการประชุม( ตามระเบียบข้อ๒๕ ) 
 

 
 
 
 
 



แบบตรารับหนังสือ 
(ตามระเบียบข้อ๓๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  งานธุรการได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามแบบฟอร์มท่ีแนบเนื่องจากปัจจุบันได้มีการนาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
พิมพ์หนังสือราชการแทนเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดามากขึน้เน่ืองจากสามารถเก็บข้อมูลและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความได้รวดเร็วท าให้หนังสือราชการมีความสะอาดสวยงามและสิ้นเปลืองเวลา
น้อยแต่ปัญหาท่ีพบอยู่เสมอว่าหนังสือท่ีพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งระยะ
บรรทัดในการพิมพ์ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯได้ก าหนดระยะ
บรรทัดในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและผู้พิมพ์มักเข้าใจผิดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถปรับระยะบรรทัดพิมพ์ได้เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา 
  ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯได้ก าหนดระยะบรรทัดในการ
พิมพ์หนังสือราชการด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดาไว้๓ระยะด้วยกันดังนี้ 
  ๑. ระยะก = ระยะปัด๑ 
  ๒. ระยะข = ระยะปัด๑บิดขึ้น๒ 
  ๓. ระยะค = ระยะปัด๒ 
  จากระยะบรรทัดข้างต้นสามารถนามาเทียบเคียงเพื่อก าหนดระยะบรรทัดส าหรับ
ใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้ 
  ๑. วิธีท่ีหนึ่งเคาะปุ่ม  Enter เพื่อพิมพ์ข้อความบรรทัดต่อไป  (ระยะก) เลื่อน
เคอร์เซอร์ไปในต าแหน่งท้ายสุดของบรรทัดก่อนเคาะปุ่ม Enter ๑ครั้งระยะบรรทัดที่พิมพ์ไว้เมื่อครู่
จะกลายเป็นระยะคถ้าต้องการปรับระยะบรรทัดให้เป็นระยะขให้ปรับขนาดตัดอักษรให้ลดลงจาก
ท่ีพิมพ์งานอยู่จากที่พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New หรือAngsana UPC ขนาดตัวอักษร๑๖ก็
ปรับลดเหลือ๘ระยะบรรทัดจะปรับเป็นระยะข 
  ๒. วิธีท่ีสองคลิกท่ีรายการ  “รูปแบบ” ของแถบเมนูคลิกท่ีรายการ  “ย่อหน้า” 
เลือกใช้รายการ  “ระยะห่าง” โดยก าหนดค่าก่อนหน้าและหลังจากเป็น๖พ .ซึ่งเท่ากับระยะขถ้า
ก าหนดค่าเป็น๑๒พ. จะเท่ากับระยะค 
  ๓. วิธีท่ี๓คลิกท่ีรายการ  “รูปแบบ” ของแถบเมนูคลิกท่ีรายการ  “ย่อหน้า” 
เลือกใช้รายการ “ระยะห่างบรรทัด” ดังนี้ 
  ๓.๑หนึ่งเท่า = ระยะก 
  ๓.๒. ๑.๕บรรทัด = ระยะข 
  ๓.๓สองเท่า = ระยะค 
  ๔. นอกจากเรื่องการก าหนดค่าระยะบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการแล้ว
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯได้ก าหนดระยะเคาะย่อหน้าไว้๑๐จังหวะเคาะ
เมื่อนามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New หรือAngsana UPC 
ตัวอักษรขนาด๑๖ให้ตั้งค่าแท็บท่ีระยะ๒เซนติเมตรระยะเคาะของย่อหน้าจะใกล้เคียงกับ๑๐
จังหวะเคาะ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


